Bestyrelsesmøde onsdag den 1. august 2018
Afd. 40

Alle mødt

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra mødet i juni ( juli intet møde )
Økonomikontrol
Fodgængerovergang
Klager
Orientering
P-pladser og festlokale
Opslag ved infotavler ” om rydelighed”
Eventuelt

Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet
2. Lønningerne er nu blevet trukket, godt nok kun for 1. kvartal. En større reparation af
porten ind til genbrugsskuret et blevet trukket på vores konto, uden den er blevet
delt med afd. 41, Erik undersøger sagen. Der er også blevet trukket 1.200.000,00 kr.
til rørdækning, dette vil Erik også undersøge rigtigheden af. Der er også trukket
penge fra nogle konti, uden at der forelægger bilag. Else Marie holder øje om de ikke
dukker op, inden vi henvender os.
3. Niels har undersøgt, om der er nogle retningslinjer for etablering af fodgænger
overgange, det er der ikke. Vi vil nu bede AAb byg ansøge, med henvisning til alle de
beboere, der går med rollator i vores afdeling, om at få etableret en
fodgængerovergang ved udmundingen af” kirkestien” over til Veri Centret.
4. Klagerne fra juni og juli gennemgået.
5. Kommunen vil have overført 5 udendørslamper langs Tjelevej til os. Vi betinger os, at
de skal være i en rimelig stand inden vi overtager, helst også med led.
Der bliver nu endeligt gjort noget med beplantning ved affaldsskuret, det der skal
dække for udsynet af rodet udenfor skuret. Gunvor vil tage kontakt til en som har
forstand på sortering, om vi måske kan lave noget, der kan holde lidt bedre orden på
området.
Erik har fået tilladelse til at genstarte vores robot plæneklippere, mod at han ikke
giver koden videre.
6. Forslagene til vores afd. møde om flere p-pladser og et festlokale, vil vi bede Aab om
at undersøge priserne på, dog ønsker vi først et møde, hvor vi præciserer, hvad vi
ønsker og hvor.

7. Opslag om tydeliggørelse af hvor og hvor ikke man skal placere affald ved opgangene.
Det blev besluttet på afd. mødet, at servicecentret skulle lave og opsætte disse. Else
Marie rykker for dem pr. mail.
8. Vi skal i år have nye dørlåse/brikker, men desværre er det ikke med nye port
stationer. Vi bad AAB undersøge hvad det ville koste med nye og evt. med video, så
man kan se i lejligheden, hvem der ringer på, også om man kunne bruge de gamle
ledninger til dette. Vi har nu fået prisen på nye port stationer, men ikke med video.
Else Marie tager kontakt om dette.
Vi skal have møde torsdag morgen kl. 9.00 ang. Nye vaskemaskiner.

